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Het Van Kleef Instituut (VKI) zorgt ervoor dat we zowel offline als online vertrouwelijk omgaan met
jouw gegevens. Wij hebben daarom dit reglement opgesteld zodat we je kunnen garanderen dat we
zorgvuldig met jouw informatie omgaan.
Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt:
1. In dit privacyreglement vermelden wij waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken;
2. Wij bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme activiteiten van VKI;
3. Wij vragen je uitdrukkelijk om toestemming te verlenen voor het gebruik van jouw gegevens - in
gevallen waar toestemming is vereist;
4. Je kunt bij ons altijd de persoonsgegevens die we van jou hebben inzien, corrigeren of (laten)
verwijderen. Je blijft altijd eigenaar van je eigen gegevens.

Wanneer is dit reglement van toepassing?
Dit reglement geldt voor alle gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken om ons werk voor
jou goed te kunnen doen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
1. Website en App
Informatie over de bezoekers van onze website en app gebruiken wij alleen om het gebruik van onze
website voor de bezoeker te verbeteren; dit gebeurt via analytische cookies bij Google Analytics. Wij
hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Zo worden gegevens anoniem
verwerkt en is het delen van gegevens uitgeschakeld. Als je onze website en app gebruikt gaan we er
vanuit dat je hiermee akkoord bent. Je kunt cookies altijd uitschakelen via jouw eigen browser.
2. Nieuwsbrieven
Als je je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten kun je in het aanmeldformulier aanvinken of je
onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website.
Jouw emailadres komt dan terecht in het mailprogramma dat wij gebruiken. Mocht je onze
nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kun je dit eenvoudig aangeven via de knop ‘Afmelden
voor deze nieuwsbrief’, die onderaan de nieuwsbrief staat. Je gegevens worden dan automatisch
verwijderd uit ons mailbestand.

3. Social media
Tijdens bijeenkomsten delen wij inzichten via social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en
Facebook. Deze informatie is zonder naamsvermelding van deelnemers, tenzij hier toestemming voor
is verkregen. Trainers citeren wij wel met naam als dit van toepassing is voor het bericht en het
bericht over hun expertise gaat. Als jij zelf met ons communiceert via social media (door bijvoorbeeld
het plaatsen van een bericht of volger te worden) kunnen we persoonsgegevens van jou ontvangen
(zoals naam, emailadres, profielfoto). Ook kunnen andere gebruikers jouw informatie dan zien.
4. Foto’s en films
Wij gebruiken foto’s die we tijdens de VKI bijeenkomsten maken op social media, voor PR-doeleinden
en op onze website. Bij de start van de bijeenkomst checken we of deelnemers daarmee akkoord
zijn. Als je niet akkoord bent, gebruiken we foto’s waar jij op staat niet. Mochten we hierin per
ongeluk een fout hebben gemaakt, neem dan a.j.b. contact met ons op via info@vankleefinstituut.nl
of 010-2680654, dan verwijderen we jouw foto direct. Als we films maken voor VKI vragen we ook
altijd vooraf toestemming aan deelnemers.
5. Trainers, docenten en dagvoorzitters
Wij verzamelen naam, emailadres en (mobiel) telefoonnummer van trainers, docenten en
dagvoorzitters die voor ons bijeenkomsten verzorgen. Zo kunnen we met hen communiceren en
afspraken maken. Trainers ontvangen van ons voor bijeenkomsten de deelnemerslijsten voor de
betreffende bijeenkomst. Zij gebruiken deze gegevens alleen om inzicht te krijgen in de deelnemers
ten behoeve van de inhoud van de training, en het verzamelen van parafen van deelnemers voor de
accreditaties bij het Kwaliteitsregister van V&VN.
6. Samenwerkingspartners
Het Van Kleef Instituut is een kennisnetwerk en werkt intensief samen met aangesloten
zorgorganisaties en externe samenwerkingspartners. Van deze zorgorganisaties en partners
verzamelen wij naam, emailadres en (mobiele) telefoonnummers van contactpersonen waarmee wij
werken, zodat we afspraken kunnen maken en kunnen communiceren over lopende activiteiten.
7. Accreditaties
Voor het aanvragen van accreditaties van bijeenkomsten bij het Kwaliteitsregister van V&VN voor
onze deelnemers verzamelen wij - per bijeenkomst door de trainer - de gegevens van deelnemers.
Deze gegevens komen in een excelschema terecht dat tijdens de bijeenkomsten wordt geparafeerd
door de deelnemers. Hiermee kunnen wij accreditatie aanvragen bij het Kwaliteitsregister V&VN.
Deze lijsten worden door ons op papier bewaard voor een periode die V&VN voorschrijft. Als je je
inschrijft voor onze bijeenkomsten geef je toestemming dat jouw gegevens op de deelnemerslijst en
in het archief terecht komen ten behoeve van jouw accreditatie.
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Algemeen
▪ Je kunt jouw gegevens aan ons doorgeven voor het ontvangen van nieuwbrieven, voor het
deelnemen aan onze bijeenkomsten of voor samenwerking in projecten of anderszins. Deze
gegevens gebruiken wij om jou verder te informeren en/of met je samen te werken, nu en in de
toekomst. Het gaat hierbij om naam, emailadres, (mobiel) telefoonnummer en zonodig jouw
zakelijke adres,
▪ De gegevens die VKI bewaart zijn alleen in te zien door de medewerkers van VKI. Bij
bijeenkomsten ontvangen externe dagvoorzitters en trainers deelnemerslijsten ten behoeve van
de accreditatie bij V&VN,
▪ Wij verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden, tenzij we jouw uitdrukkelijke
toestemming hebben.

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor ons werk of dan wettelijk is
toegestaan. Anonieme evaluatiegegevens kunnen langer worden bewaard voor analyses en
aanscherping van ons aanbod.

Verwijderen van jouw gegevens
Wil jij je gegevens inkijken of (laten) verwijderen? Neem dan even contact met ons op via
info@vankleefinstituut.nl of 010-2680654. Voor onze nieuwsbrieven kun je je ook op elk moment
zelf afmelden via de afmeldknop onderaan elke nieuwsbrief.

Contact
Van Kleef Instituut
Weena 737
3013 AM Rotterdam
010-2680654
info@vankleefinstituut.nl

Dit privacyreglement is opgesteld om je te garanderen dat wij zorgvuldig met jouw gegevens
omgaan. Mocht je desondanks op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media, iets
tegenkomen dat niet voldoet aan dit reglement, neem dan even contact met ons op via
info@vankleefinstituut.nl of bel ons op 010-2680654. Dan kunnen we dit corrigeren.
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